
Zgłoszenie do konkursu 

 

Imię: __________    Nazwisko: __________    Telefon: __________    Adres e-mail __________    

Adres zamieszkania________________________________________ 

Numer siedziby stada __________________________ 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy podać imię i nazwisko oraz wybrane dane kontaktowe, a 
następnie wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.  

Administratorem podanych danych będzie Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w 
Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. (ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania). Podanie danych 
jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pana(i) zgoda i ma Pan(i) prawo wycofania jej 
w dowolnym momencie – jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed 
cofnięciem zgody. Dane będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody albo do zakończenia 
konkursu. Odbiorcą danych, poza Panem(ią), są osoby śledzące przebieg konkursu i mogą być nimi 
odbiorcy strony internetowej i materiałów promocyjnych lub reklamowych administratora. 

Administrator informuje ponadto, że może przetwarzać podany adres do korespondencji w celu 
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Podstawą takiego przetwarzania danych jest uzasadniony 
prawnie interes administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na promowaniu swojej 
oferty na rynku. W tym zakresie dane będą przetwarzane najdalej do ewentualnego wniesienia 
sprzeciwu, lub rezygnacji z przetwarzania po stronie administratora. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu dane nie będą przetwarzane w podanym celu, ale mogą być przetwarzane w celu realizacji 
samego sprzeciwu. Polega to na zachowaniu informacji, że sprzeciwia się Pan(i) przetwarzaniu swoich 
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. 

Ma Pan(i) prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Zgoda na przetwarzanie danych (udział w konkursie) 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu lub 
numeru telefonu, przez administratora danych w celu organizacji konkursu[Kartka Bożonarodzeniowa 
z WCHiRZ 2022]. 

________________________ 
podpis 

Zgoda na przetwarzanie danych 
(publikacja wyników – zgoda nie będąca warunkiem wzięcia udziału w konkursie) 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, przez 
administratora danych, w celu umieszczenia informacji o ewentualnej wygranej na stronach 
internetowych spółki, w tym na stronie opublikowanej pod adresem internetowym: www.wchirz.pl 
oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych spółki. 

________________________ 
podpis 



 

 

Celem usprawnienia naszego kontaktu prosimy o wyrażenie również poniższych zgód. Abyśmy mogli 
przesłać Panu(i) informację, potrzebne jest udzielenie obu zgód jednocześnie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 
(niepotrzebne skreślić) przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.: 
1) w celu przesyłania informacji handlowej o swoich o produktach i usługach – [   ] tak / [   ] nie; 
2) dla celów marketingu bezpośredniego – [   ] tak / [   ] nie. 

________________________ 
podpis 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

W przypadku udzielenia powyższych zgód, administrator będzie przetwarzał wskazane dane osobowe 
w celu przesyłania informacji handlowej o swoich produktach i usługach lub marketingu 
bezpośredniego własnych produktów i usług – będzie przesyłał informacje o swojej ofercie. 

Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f 
RODO), polegający na jak najlepszym prezentowaniu swojej oferty na rynku. Dane będą przetwarzane 
najdalej do ewentualnego wniesienia sprzeciwu w tym zakresie, wycofania powyższych zgód lub 
rezygnacji z przetwarzania po stronie administratora. Odbiorcą danych jest wyłącznie Pan(i). 

W przypadku wniesienia sprzeciwu dane nie będą przetwarzane we wskazanych wyżej celach, ale 
mogą być przetwarzane w celu realizacji samego sprzeciwu. Polega to na zachowaniu informacji, że 
sprzeciwia się Pan(i) przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. 

 

 

 

 


